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На всеки избор - с нов коалиционен парт-
ньор. Съвсем спокойно можем да кажем, че 
ВМРО са повече коалиционалисти, отколко-
то националисти.

Бившият организационен секретар на 
ВМРО Мирослав Мурджов опитва да се 
изкара повече националист, отколкото 

коалиционист

Получавам много писма, в които хората 
казват, че условията във влаковете са 
ужасни. В друга държава вероятно потре-
бителите щяха да осъдят превозвача.

Лидерът на ДБГ Меглена Кунева 
хем “познава” добре живота в България, 

хем има “рецепти” как да го подобри

Реформаторският блок е политическото 
продължение на протестите срещу задкули-
сието и всеки, който иска взаимодействие с 
нас, трябва да е съгласен да има специали-
зирано парламентарно разследване - да го 
наречем “Кой?”.

Членът на ръководството на ДСБ и РБ 
Петър Москов не е сигурен дали ще има 

кой да разследва “Кой”

Изборът на форма на парламентарно 
управление не беше случаен. Чрез консти-
туционния текст ние се стремяхме да се 
откъснем радикално от негативите на пре-
дишния режим, в т.ч. и от едноличната и 
еднопартийната власт. За това не си дават 
сметка някои днешни радетели на прези-
дентско управление. Ако преценката ни 
преди 23 години беше, че за такова нещо е 
рано, то днес е още по-рано.

За бившия вицепремиер Нора Ананиева 
времето е относително понятие

Заявявам отново и твърдо, и нека това 
стане достояние на всички македонски 
историчари. Ако представят един-единствен 
документ, че цар Самуил и неговите наслед-
ници Владислав и Гаврил-Радомир са се 
нарекли другояче освен българи, а държа-
вата другояче освен България, имат от мен 
1 млн. евро. Преди десет години наградата 
беше 100 000 евро.

Шефът на НИМ Божидар Димитров 
рекламно вдига залога в историческа 

лотария с нулев шанс за печалба

Вземете пример от разказите на Атанас 
Буров. Ще видите, че от най-ранна възраст 
е помагал по дюкяните и по банките. В 
интерес на истината аз самият съм отраснал 
в един от клоновете на БНБ като дете. Прос-
то майка ми там работеше и аз си играех по 
бюрата. Броях стотинките на машината 
дълго време, учех се да слагам печати. В 
счетоводството в клона на банката в Дими-
тровград ме търпяха, защото нямаше кой 
да ме гледа.

На езика на финансиста Емил Хърсев 
пословицата “Крушата не пада по-далеч от 

дървото” гласи: “Монетата не пада 
по-далеч от банкнотата”

Леви, десни  – ще вървим напред!
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Министърът на здравеопазването в оставка 
Таня Андреева в римейк на лафа 
“Скромността краси човека - затова съм 
толкова красив”:

Жълтите павета 
заприличват на 

Ивицата Газа 
според в. “Сега”

Лятна промоция от в. “24 часа”

В. “Стандарт” обяви началото на курортните 
коалиции

Ако трябва да си 
поставя оценка 
на управлението, 
тя ще е по-ниска, 
отколкото заслу-
жавам.©
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